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Bepanthen Sensiderm krem 50 g
 

Cena: 48,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 g

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bepanthen Sensiderm, krem, 50 g

Opis
Bepanthen Sensiderm, krem, 50g

Wyrób medyczny
Wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm Krem przynosi szybką ulgę w swędzeniu już po 30 minutach od zastosowania i odbudowuje
barierę ochronną skóry w przebiegu AZS i egzemy, sprzyjając zdrowieniu skóry i zmniejszając potrzebę drapania. Zawiera specjalne
lipidy LLT (technologia lipidów lamelarnych), które wzmacniają barierę ochronną skóry. Krem Bepanthen Sensiderm nie zawiera
substancji zapachowych ani konserwantów, które mogą powodować podrażnienia.

Łagodzi świąd i zaczerwienienie powodowane przez podrażnienia skóry.
Przetestowany klinicznie.
Nie zawiera kortyzonu.

Skład
Woda, triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, gliceryna, glikol pentylenowy, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol cetearylowy, masło
shea, cytrynian stearynianu glicerylu, olejek z nasion Limnanthes alba, glikol butylenowy, uwodorniona lecytyna, ceramid 3, sól sodowa
PCA, skwalen, glicyryzynian stearylu, karbomer, karbomer sodowy, guma ksantanowa, kwas hydroksyfenylopropamidobenzoesowy.

Działanie
Bepanthen Sensiderm Krem jednocześnie:
łagodzi świąd,
powoduje regenerację bariery skórnej,
sprzyja zdrowieniu skóry,
zmniejsza chęć drapania się,
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 wzmacnia barierę skórną dzięki zastosowaniu technologii lipidów lamelarnych,
zawiera lipidy o lamelarnej (blaszkowatej) strukturze, które mogą być wbudowywane w uszkodzoną barierę lipidową warstwy rogowej i
łączyć się z nią, w ten sposób ją odbudowując,
zawiera fizjologiczne humektanty, takie jak gliceryna, które wiążą wodę w skórze, tak jak to ma miejsce w warunkach fizjologicznych,
pantenol nawilża skórę, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki do naturalnego procesu jej regeneracji,
nie zawiera takich emulgatorów, które mogłyby uszkadzać delikatną strukturę lipidów lamelarnych skóry.

Wskazania
Bepanthen Sensiderm Krem stosuje się w celu zmniejszenia świądu i zaczerwienienia w następujących przypadkach podrażnienia skóry
u niemowląt, dzieci i dorosłych:

suchość skóry,
atopowe zapalenie skóry,
wyprysk,
reakcje alergiczne.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Bepanthen Sensiderm Krem można stosować zawsze kiedy jest potrzebny.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku stwierdzonych uczuleń na jakikolwiek ze składników. Gdy rozwinie się reakcja alergiczna, należy zaprzestać
stosowania produktu.
Nie stosować na zranioną skórę.
W przypadku jakiejkolwiek reakcji skórnej na produkt należy go odstawić i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W razie
wystąpienia pierwszych objawów zakażenia, należy zasięgnąć porady lekarza.

Produkt wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
Krem można stosować w trakcie ciąży i karmienia piersią.
W przypadku stosowania go w okresie karmienia piersią należy bezwzględnie zmyć wszelkie pozostałości kremu ze skóry piersi/z
brodawek przed następnym karmieniem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Bepanthen Sensiderm Krem można bezpiecznie stosować u niemowląt, jednak w przypadku konieczności jego długotrwałego
stosowania lub nakładania na duże powierzchnie zaleca się konsultację z lekarzem.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
BAYER AG
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